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Sánchez es referma amb els
indults i en nega cap “cost”

a Afirma que el que en generaria seria “deixar les coses enquistades”, i confirma que preparen
alhora la reforma de la sedició a ERC i Junts avisen que ni una cosa ni l’altra és cap “solució política”
Ò. Palau
BARCELONA

El president espanyol, Pedro Sánchez, es va refermar ahir en la defensa dels
indults als presos polítics
malgrat la contundent posició en contra del Tribunal Suprem i el possible
desgast electoral que li auguren algunes enquestes
al conjunt de l’Estat, on el
PP ja ha anunciat fins i tot
una recollida de signatures en contra. Alguns barons i velles glòries socialistes també s’hi oposen
–l’expresident extremeny
Juan Carlos Rodríguez
Ibarra fins i tot ha proposat un referèndum entre
les bases del PSOE–, mentre que les dretes espanyoles es mobilitzaran el 13 de
juny a la plaça de Colón de
Madrid per expressar la
seva repulsa. “Ajudar a resoldre problemes no suposa un cost, el cost seria
deixar les coses enquistades”, argumentava ahir,
taxatiu, el president espanyol, quan el van interrogar durant la cimera amb
el seu homòleg polonès,
Mateusz Morawiecki.
Segons Sánchez, que es
feia seva la tesi que ara cal
treure el conflicte dels tribunals, els indults permetran “un futur millor” perquè cal “reprendre la via
política” després d’anys de
“judicialització” i d’allunyament. “Es tracta de recomençar, que vol dir tornar al punt en què les dues
parts ens vam deixar d’escoltar”, reflexionava, per
tal de buscar una solució a
partir de la “paciència,
l’empatia, els dots de negociació i la generositat”. El
govern espanyol, va assegurar, abordarà els indults
“en consciència” i no pensant tant en els mateixos
afectats com en els milions de ciutadans, de dins
i fora de Catalunya, que
volen “convivència, conciliació i concòrdia”, tancava. Sánchez, això sí, va
evitar posar-hi data, perquè són expedients individuals, en tramitació al Ministeri de Justícia, que

El president espanyol, Pedro Sánchez, es va pronunciar ahir a favor dels indults durant una cimera amb Polònia ■ EFE

“s’han de construir, armar-se bé i fonamentar-se
bé”. “Quan estiguin preparats, s’elevaran al Consell
de Ministres”, cloïa.
El president espanyol va
reconèixer que el seu govern treballa en paral·lel
per una reforma del delicte
de sedició en el Codi Penal,
que, segons va avançar El
País, acompanyaria jurídicament la decisió dels indults. Per Sánchez, des
que el 2017 es va començar a aplicar el delicte per
perseguir els independentistes, “Espanya va aprendre una lliçó”, perquè va
veure “com de desconnectat” estava el seu Codi Penal “respecte a altres codis
penals dels països més
avançats”, que li han negat
sempre cap extradició. Això sí, tampoc hi ha data.
També el portaveu de
Catalunya en Comú, Joan
Mena, confirmava ahir que
la proposta per reformar el
delicte “avança positivament”, en un retoc que vol
que serveixi per als exiliats,
que no han estat jutjats, i
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“La nostra decisió ens
permetrà transitar d’un
mal passat cap a un
futur millor per a la
convivència i cohesió”

“Que es posi hora i
dia a la negociació. No
cal esperar que passi
res més, cal que
posem fil a l’agulla”

“Més que fer-nos una
foto a la taula, volem
saber si el govern
estatal té cap voluntat
real de dialogar”

Pedro Sánchez

Marta Vilalta

Elsa Artadi

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA D’ERC

VICEPRESIDENTA DE JXCAT

Refreda la taula de diàleg, on podrien ser els presos polítics

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pedro Sánchez tampoc va
entrar en el calendari de la represa de la taula de diàleg, ja
que, tot i afirmar que sempre
ha estat disposat a reunir-se,
va justificar que només s’hagi
celebrat una trobada en quinze mesos al·ludint a la pandèmia i a la “inestabilitat política” a Catalunya, i va refredar
l’expectativa que es convoqui
abans de l’estiu com voldria
el president Aragonès. “Hi
haurà temps per reprendre el
diàleg entre governs, però
anirem pas a pas. El més important i urgent ara és que els
dos presidents autonòmics

[amb referència també a la
madrilenya Isabel Díaz Ayuso] siguin rebuts com mereixen” a La Moncloa, va dir.
“Després ja hi haurà temps
de reunir la taula no un cop,
sinó molts”, insistia.
Des d’ERC, Vilalta insistia
que, ara que ja hi ha govern,
s’hauria de posar “dia i hora”
per reprendre la taula “al més
aviat possible”, si pot ser
abans de l’estiu. Vilalta admetia que els “agradaria moltíssim” que en la delegació catalana hi hagués el president del
partit, Oriol Junqueras. També
Artadi, tot i que és escèptica

pel que fa a la “voluntat real”
de negociar de Sánchez, es
mostrava oberta que “si és la
seva voluntat” hi participin els
presos polítics de Junts, tot i
que, més que persones nomenades per ells i ERC, seria partidària de consensuar els participants entre tot l’independentisme. Artadi recordava a
Mena, que va dir que a la taula
també s’ha de parlar de reactivació econòmica, transició
ecològica i protecció dels serveis socials, que ja hi ha altres
òrgans bilaterals per parlar
d’això, i que sols hi plantejaran
amnistia i autodeterminació.

també perquè la gent es pugui mobilitzar al carrer sense “persecució”. Mena és
partidari que els indults siguin “tan amplis com sigui
possible”, després que es filtrés que La Moncloa prepararia un perdó parcial i fins i
tot reversible.
ERC i Junts avisen
A ERC, la secretària general adjunta, Marta Vilalta,
insistia que els indults “no
són la solució”, sinó que ho
és “l’amnistia”, per a la
qual s’estan recollint signatures des de fa mesos,
tot i que el Congrés no va
ni admetre a tràmit la proposició de llei de l’independentisme. Vilalta tampoc
es mostrava gaire entusiasmada pel que fa a la reforma del delicte de sedició, a la qual ni tan sols va
garantir el suport parlamentari. “En mirarem la
lletra petita, però el que cal
és derogar-lo, no atenuarlo o reformar-lo”, subratllava. “No creiem que sigui la
solució. No posarà fi a la repressió ni a la judicialització”, concloïa.
A Junts, la vicepresidenta, Elsa Artadi, evitava
especular sobre la via dels
indults, si bé coincidia que
“són una solució molt benvinguda a títol personal,
però no una solució política”, ja que hi ha més de
3.300 independentistes
encausats. A més, exigia
que no s’hi “mercadegi”, ja
que segons ella han de ser
independents de la taula
de negociació, i no entendre’s com una “mesura de
gràcia” per facilitar-la. El
mateix pensa de la reforma de la sedició: Junts serà en el debat “si serveix
per democratitzar el sistema”, deia; és a dir, per derogar el delicte, en un paquet en què incloïa el d’ultratges a la corona.
El secretari general de
CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco, que es va reunir
ahir amb el president Aragonès, va denunciar la “cultura de la confrontació i la
polarització ciutadana” que
alimenten la dreta i la ultradreta, i les va acusar d’atiarho per obtenir-ne rèdit electoral. “Han d’entendre que
el territori té una pluralitat
i una diversitat, i que no es
pot veure només des d’una
melancolia feixistoide”, etzibava. Els sindicats podrien ser entre els convocats a l’Acord Nacional per
l’Autodeterminació i l’Amnistia, que Vilalta va insistir que és “entre les prioritats” d’Aragonès, si bé no hi
va posar data encara. ■
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El PP i Vox no tenen
legitimitat contra els
indults als presos polítics
a L’acció pública per defensar la legalitat en el dret administratiu només existeix en
Urbanisme i Medi Ambient a El Suprem va fixar el control de la gràcia el 2000
Mayte Piulachs
BARCELONA

841907-1244365Q

A més de recollir signatures i sumar-se a manifestacions, el PP insisteix que
presentarà un recurs contra la imminent concessió
dels indults parcials als
presos polítics catalans pel
Consell de Ministres, malgrat que experts neguen
que tingui aquesta legitimitat i tampoc Vox. La jurisdicció contenciosa administrativa –que és on ha
d’anar el recurs contra un
reial decret d’indult– és
molt restrictiva i només
permet a la víctima la interposició de recursos,
mentre que l’exercici de
l’acció pública es permet
exclusivament en els àmbits d’Urbanisme i Medi
Ambient, on les poden presentar associacions o un
particular.
Així ho expressa la magistrada Montserrat Raga,
titular del jutjat contenciós
administratiu 5 de Barcelona, que sosté que, malgrat
que a poc a poc s’ha anat
obrint el concepte de “legitimació” (tenir un benefici
o perjudici clar) en dret administratiu, encara està
molt encotillat. Per exemple, exposa el cas que si una
persona o entitat presenta
una queixa contra un jutge

Alguns dels immigrants que van creuar la tanca de Ceuta un
cop el Marroc la va deixar sense vigilància ■ EFE

El Marroc admet
gestos contra
Catalunya per
acontentar Rajoy
a Explica que va boicotejar una missió

comercial conjunta amb Flandes el 2017
Redacció
BARCELONA

Els presos polítics en un acte d’Òmnium per l’amnistia, el febrer passat ■ JOSEP LOSADA

La xifra

—————————————————————————————————

49

recursos contra la desestimació d’indults ha analitzat la
sala tercera del Suprem entre
els anys 2014 i 2017.

al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i
aquest denega una sanció,
no es pot presentar un recurs administratiu contra
aquesta no sanció, com
tampoc en les decisions deontològiques dels col·legis
d’advocats.
Pel que fa a Vox, va ser
acusació popular en el judi-

ci penal al Suprem, però se
li va denegar realitzar l’informe per l’indult dels independentistes, a petició
del penalista Jordi Pina,
defensor dels exconsellers
de JxCat, fet pel qual també se li barra el pas. L’única
víctima podria ser l’Advocacia de l’Estat, que en el
seu informe dels indults
indica que no s’hi pronuncia, ja que ha comprovat
que el rescabalament de la
malversació, calculada pel
Suprem en uns 4 milions
d’euros, ara l’executa el
Tribunal de Comptes.
Amb tot, davant la innovació que els tribunals han
fet amb la causa independentista catalana, la sala
tercera del Suprem és qui

té l’última paraula. L’advocat Miquel Pons Portella,
en un acurat article publicat a l’Anuario Jurídico y
Económico Escurialense,
exposa que la sala contenciosa del Suprem va acceptar de revisar el dret de
gràcia a partir de l’any
2000, i la jurisprudència fixada en successives resolucions manté que el control “només ha de ser formal ”, com ara si s’han presentat els informes, i que
“la decisió d’indultar no és
pot revisar”. Com a anècdota, exposa que el Suprem ha condemnat quasi
sempre el recurrent –la
majoria de casos a qui se li
ha denegat l’indult– a pagar les costes. ■

El Marroc està indignat
amb l’actitud del govern
espanyol de permetre l’estada del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, a
l’Estat i ahir va apujar el to
en un comunicat en què va
admetre que va fer gestos
contra Catalunya davant
la demanda de l’executiu
de Mariano Rajoy l’any
2017. En aquest comunicat, el Ministeri d’Exteriors del Marroc acusa l’Estat espanyol “d’encoratjar
el separatisme a casa del
veí” mentre “el combat a
casa”. La nota recorda al
govern espanyol la seva actitud “clara i ferma” a favor
de la “integritat territorial
i de la unitat nacional” de
l’Estat en l’afer català. “El
Marroc no ha escollit la
neutralitat”, remarca el
comunicat del ministeri,

que revela que el Marroc va
boicotejar l’any 2017 una
missió comercial de Catalunya i Flandes en negarse a rebre als seus integrants. El Marroc, indica el
text, va rebutjar “rebre al
més alt nivell” líders catalans, en referència a Carles
Puigdemont. “Com pot, en
aquest context, el Marroc
confiar de nou en Espanya?”, diu el ministeri
marroquí, que remarca
“no haver instrumentalitzat mai el separatisme”.
“Quina hauria estat la reacció d’Espanya si una figura del separatisme espanyol –de nou, en referència a Puigdemont– hagués
estat rebuda al Palau Reial
Marroquí? Quina hauria
estat la reacció d’Espanya
si aquesta figura hagués
estat rebuda públicament
i oficialment pel seu aliat
estratègic?”, es pregunta
el comunicat. ■
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SOCIETAT

SOCIETAT

Dos anys de presó a
un mosso per haver
agredit un periodista

Els veïns preparen
un referèndum
sobre el futur del
districte del 22@

euros Jesús Martínez, redactor de La Directa.
Els fets van passar la nit
del 25 de maig, tercera d’aldarulls en protesta pel desallotjament d’una antiga sucursal
ocupada, prop de la plaça Revolució. En la sentència, la secció desena considera que l’antiavalot va fer “una actuació
injustificada i contrària a dret”
quan va perseguir el reporter i
el va picar amb el bastó policial a la mà i a la cuixa, tot i
que va cridar-li que era periodista. L’advocada de Martínez,
Anaïs Franquesa, va destacar
ahir que la resolució “és molt
important perquè posa fre a la
impunitat” i va insistir que calen nous mecanismes de control policial. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

Sense acord entre la
plantilla i l’empresa
de Correus a Sabadell
La tercera reunió de mediació
entre els treballadors de Correus de Sabadell i l’empresa
va acabar ahir sense acord. En
sortir de la trobada, els representants dels treballadors van
declarar que la companyia està “tancada en banda”. La
principal reivindicació dels
treballadors és cobrir la “falta
de personal” de la unitat de
repartiment número 4 de la
capital vallesana. Generalment, el nombre de treballadors està “molt per sota” del
nivell establert, la qual cosa
provoca un “desgast físic i psicològic” de la plantilla, així
com un “deteriorament” del
correu certificat, van assegurar. Davant aquesta situació, e

reclamen mantenir el nombre
de treballadors establert, independentment de les jubilacions i les baixes. El 2014 es
van determinar 26 llocs de feina per cobrir el correu de la
zona de Sabadell. Tot i això,
els treballadors asseguren
que mai s’han assolit aquestes xifres. Els empleats de
l’empresa continuaran en vaga després de més de 55 dies.
Aquesta situació afecta
70.000 veïns de Sabadell i la
CGT estima que més de
175.000 enviaments postals
són als magatzems de la
companyia. Bona part són notificacions d’administracions,
com citacions judicials i hores
mèdiques. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Nou atac d’un os a
bestiar a la Val d’Aran
Els agents de Medi Ambient
del Conselh Generau d’Aran
van confirmar ahir un nou
atac d’os, en aquest cas a un
oví, a les viseres de la carretera de Beret. Estimen que
l’atac hauria tingut lloc la nit
del divendres a dissabte. Els
agents també busquen un
moltó i un xai del mateix propietari, que n’ha denunciat la
desaparició. Així mateix, s’ha
confirmat un nou atac apícola

a la zona de Pònt d’Arròs.
Amb aquests ja són nou els
atacs d’os confirmats a la Val
d’Aran aquesta primavera.
D’altra banda, s’ha desestimat
que el vedell trobat a la Ribera
de Baguergue hagi mort per
l’atac d’un plantígrad. El Conselh recorda que fa dos anys
es va habilitar una línia d’ajuts
per cobrar parcialment el bestiar no retornat de les pastures d’estiu. ■ REDACCIÓ

Arribada de la Ultra Clean Marathon el 2018, quan es va fer la primera edició ■ EPA

MEDI AMBIENT

La Ultra Clean Marathon ajudarà
catorze causes ambientals
La cursa solidària amb el medi ambient Ultra Clean Marathon aplegarà dissabte, coincidint amb el Dia Mundial del
Medi Ambient, 25 equips que
correran per recollir fons per a
14 causes ambientals. En total, els equips inscrits faran
una aportació de 16.400 euros. Es tracta de la tercera edició de la prova del que es coneix com a correcollir, és a dir,
recollir residus mentre es fa la
cursa. El recorregut serà de
60 quilòmetres. Començarà a
Terrassa i acabarà al moll de

Marina, al Port Olímpic de
Barcelona. El traçat estarà dividit en deu etapes i la majoria
dels equips inscrits faran relleus per cobrir tot el recorregut. Es tracta majoritàriament
d’equips d’empreses que han
animat els seus treballadors a
participar-hi i han fet l’aportació necessària per inscriures’hi, que és d’un mínim de
600 euros, destinats a una
entitat ambiental sense ànim
de lucre. Sandra Carrera, directora de la Xarxa per a la
Conservació de la Natura

(XCN), explica que les causes
triades són molt variades i, en
la majoria dels casos, estan lligades territorialment a la procedència de cada equip. Hi
participaran grups d’arreu de
Catalunya formats per entre
vuit i dotze corredors que han
triat donar les aportacions a
entitats que treballen en l’àmbit del mar, en defensa forestal i dels rius, que tenen previst destinar els recursos a diferents causes relacionades
amb la conservació del medi
ambient. ■ M. MEMBRIVES
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Identificades 13 noves varietats
locals d’olivera al Pallars Jussà

Una dona
detinguda per
haver matar la
seva filla de 4 anys

Investigadors de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han identificat tretze noves varietats locals d’olivera al Pallars Jussà
en una prospecció duta a terme durant la campanya de
producció de l’oli 2020/2021.
Les noves varietats s’incorporaran al banc de germoplasma de varietats catalanes
d’olivera, un reservori del ma-

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a Sant Joan Despí
una dona que, presumptament, havia mort la seva filla
de quatre anys. Els agents van
rebre un avís en què s’informava que en un pis hi havia dues
persones mortes. La criatura sí
que havia mort, però el SEM va
poder reanimar la mare, que
treballa en una farmàcia i que,
suposadament, va matar la filla
amb pastilles. ■ ACN

GARDEN PIZZA
SANT CUGAT S.L.
ANUNCIO DE TRANSFORMACIÓN
EN SOCIEDAD ANÓNIMA

terial genètic dels olivars catalans gestionat per l’IRTA des
del 1987. Aquestes tretze varietats s’afegeixen a les quinze
que es van identificar en la
primera prospecció que es va
fer en la campanya
2015/2016, de les quals onze
no havien estat identificades
fins llavors. Des del punt de
vista qualitatiu, de la primera
prospecció destaca la varietat

119144-1244716Q

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat un agent dels
Mossos d’Esquadra, de la Brimo, a dos anys de presó i d’inhabilitació per haver agredit
un periodista durant els aldarulls pel desallotjament de
l’anomenat “banc expropiat”,
al barri de Gràcia el 2016.
L’agent ha estat condemnat
per un delicte de lesions amb
instrument perillós i l’agreujant de prevalença de càrrec
públic, amb l’atenuant de dilacions indegudes. Ha estat absolt d’un delicte contra els
drets individuals perquè la víctima no anava identificada
com a periodista ni consta
que el policia ho sabés.
L’agent o la Generalitat hauran d’indemnitzar amb 7.265

Els 100.000 veïns de Barcelona que viuen a la zona afectada pels plans urbanístics del
22@ estan cridats a participar
en un referèndum popular el
cap de setmana del 19 i el 20
de juny per opinar sobre quin
project de transformació del
barri volen. El referèndum,
convocat pel Nus, sindicat de
barris del Poblenou, busca un
pronunciament contrari a la
construcció del volum d’oficines previst per l’Ajuntament.
Segons els càlculs dels veïns, ja s’han construït
800.000 m² d’oficines i encara en queden 2,4 milions. Un
altre dels objectius veïnals és
reduir el nombre d’hotels que
es volen construir al barri,
Amb tot plegat, els veïns consideren que no es respecta el
resultat del procés participatiu en què ja van dir-hi la seva.
De cara al referèndum hi
haurà una campanya de vint
dies que es farà visible el dissabte amb deu taules informatives en les quals s’explicaran els objectius i la mecànica
del referèndum. El 13 de juny
també es durà a terme una
ruta informativa pel
barri.■ J.P

La Junta General celebrada el 25 de
febrero de 2021 ha acordado por unanimidad, entre otros, la transformación
del tipo societario como sociedad de
responsabilidad limitada en sociedad
anónima, habiendo renunciado todos
y cada uno de los socios al derecho
de separación que les confiere el artículo 246 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Lo que se pone en conocimiento público y especialmente de eventuales
titulares de derechos especiales y de
todos los acreedores de la sociedad,
de acuerdo con lo exigido por el artículo 14 de la Ley 3/2019, de 3 de
abril.
Sant Cugat del Vallès, 3 de mayo de
2021. El administrador: por Grupo Killfish S.L., Ignacio Núñez Sanjosé

batejada amb el nom de Cua
de cirera. Collada, Asparadell,
Bagí de raïm, Massanell, Perdiuenca, Mur, Graus o Roialeta
són alguns dels noms de les
altre tretze varietats identificades, pràcticament totes al
municipi de Gavet de la Conca. La varietat Primerenca de
Sant Martí s’ha localitzat al
municipi de Gavet de la Conca. ■ REDACCIÓ
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Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Servei Jurídico-administratiu
Expropiacions
Tel. 93 402 22 22 ext. 37447
ANUNCI
Convocatòria per a l’aixecament de les Actes d’ocupació en relació amb l’expedient d’expropiació forçosa per procediment d’urgència dels béns i
drets necessaris per a l’execució de les obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre Torredenuça i el Pla de
Rubió. TM Rubió” (Exp.2019/7541), pel proper dia 17 de juny de 2021, de 9:00 a 14:30 hores, a l’ajuntament de Rubió, tot d’acord amb les formalitats de l’article 52.6 de la vigent Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu Reglament. Així mateix, donar continuïtat a l’expedient en la fase de
preu just i intentar convenir lliurement i per avinença, mitjançant el Mutu Acord, la fixació del preu just.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM RUBIÓ
DADES AFECTATS
FINCA

TITULAR

DADES CADASTRALS

SUPERFÍCIES AFECTADES (m2)

NATURALESA/
POLÍGON PARCEL·LA EXPROP EXP.
SERV.
OCUP.
OCUP. CLASSIFICACIÓ
APROFITAMENT
VIALS SERVEIS PAS AÈRIA TEMP. VIALS TEMP. SERV. URBANÍSTICA
1
Dardesa, S.L.
Rústica-Matolls/Conreu secà
1
51
2.329,29 0,00
0,00
0,00
171,61
0,00
3
Josefina Mensa Bosch
Rústica-Pastures
1
38
26,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dardesa, S.L.
Rústica-Conreu secà/matolls
1
37
473,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Dardesa, S.L.
Rústica-Conreu secà/pastures
1
32
404,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
JPG, S.L.
Rústica-Conreu regadiu/pastures
1
31
544,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre els
béns i drets afectats.
Talment, es fa saber que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament corresponent, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca afectada en el
cas de ser necessari i procedir així a l’aixecament de l’acta d’ocupació, podent l’afectat fer-se acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 25 de maig de 2021

